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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

বানষ িক কম িসম্পােি চুনি ২০১৬-২০১৭ বাস্তবায়দির তৃতীয় ত্রৈমানসক অগ্রগনত প্রনতদবেি 

 

সসকশি  ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রানধকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পােি সূচক এবাং লক্ষ্যমাৈা 

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/ক্রাইদেনরয়া ২০১৬-২০১৭ 

(Target/ Criteria Value for fiscal year 2016-17) 

অগ্রগতি 

অসাধারণ অনত উত্তম উত্তম চলনত মাি চলনত মাদির 

নিদে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

[১] রূপকল্প 

২০২১ অজিদি 

েপ্তদরর সকল 

কার্ িক্রম 

অদোদমশদির 

আওতায় আিা 

 

 

 

২৫ [১.১]  OLM System 

ব্যবস্থা প্রবতিি; 

[১.১.১]  OLM 

প্রবনতিত; 

তানরখ ৮ ৩১/০৫/২০১৭ ০৫/০৬/২০১৭ ১০/০৬/২০১৭ ২০/০৬/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ OLM System 

এর জন্য ক োর 

 তিটি গঠন  রো 

হয়েয়ে।ইতিিয়ে 

৩ টি সভো অনুতিি 

হয়েয়ে। প্রয়সস 

ম্যোপ তিরীর  োজ 

প্রোে চূড়োন্ত। 

[১.২]কম িকতিা/কম িচারীদের 

OLM System সাংক্রান্ত 

কানরগরী প্রনশক্ষ্দণর 

ব্যবস্থা গ্রহণ; 

[১.২.১]  ওয়াকিশপ 

অনুনিত; 

তানরখ ৬ ৩১/০৫/২০১৭ ০৫/০৬/২০১৭ ১০/০৬/২০১৭ ২০/০৬/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭  োর্ যক্রি চলিোন।  

[১.৩]  আমোনি ও রপ্তানি 

সাংক্রান্ত সকল কার্ িক্রম 

কনম্পউোরাইজড করা; 

[১.৩.১]  নবনিন্ন 

কার্ িক্রম 

কনম্পউোরাইজডকৃত; 

তানরখ ৫ ৩১/০৫/২০১৭ ০৫/০৬/২০১৭ ১০/০৬/২০১৭ ২০/০৬/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭  োর্ যক্রি চলিোন।  

[১.৪]  প্রদয়াজিীয় 

হাড িওয়ার ও সফট্ওয়ার 

সাংগ্রহ; 

[১.৪.১]  হাড িওয়ার ও 

সফট্ওয়ার সাংগৃহীত; 

তানরখ ৩ ৩১/০৫/২০১৭ ০৫/০৬/২০১৭ ১০/০৬/২০১৭ ২০/০৬/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ হাড িওয়ার সংগ্রয়হর 

 োজ চূড়োন্ত পর্ যোয়ে 

আয়ে।  

[১.৫] অিলাইদির মাধ্যদম 

নবনিন্ন সসবা প্রোি করা; 

[১.৫.১] সসবা প্রোিকৃত তানরখ ৩ ৩১/০৫/২০১৭ ০৫/০৬/২০১৭ ১০/০৬/২০১৭ ২০/০৬/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭  োর্ যক্রি চলিোন।  
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সসকশি  ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রানধকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পােি সূচক এবাং লক্ষ্যমাৈা 

 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পােি সূচদকর 

মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/ক্রাইদেনরয়া ২০১৬-২০১৭ 

(Target/ Criteria Value for fiscal year 

2016-17) 

অগ্রগতি 

অসাধারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম চলনত 

মাি 

চলনত 

মাদির 

নিদে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

[২]  সরকাদরর  

রাজস্ব আয় বৃনি 

করা 

 

৫০ [২.১] আমোনি নিবন্ধি 

সিেপদৈর আদবেি 

নিষ্পনত্তকরণ; 

[২.১.১] ইস্যযকৃত 

সিেপৈ; 

% ৮ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ তনর্ যোতরি সিয়ের িয়ে 

আমোনি নিবন্ধি সিেপদৈর 

১০০% আদবেি নিষ্পনত্ত করা 

হদয়দে। 

[২.২] রপ্তানি নিবন্ধি 

সিেপদৈর আদবেি 

নিষ্পনত্তকরণ; 

[২.২.১] ইস্যযকৃত 

সিেপৈ; 

% ৮ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ তনর্ যোতরি সিয়ের িয়ে  রপ্তানি 

নিবন্ধি সিেপদৈর ১০০% 

আদবেি নিষ্পনত্ত করা হদয়দে। 

[২.৩] নশল্প আমোনি নিবন্ধি 

সিেপদৈর আদবেি 

নিষ্পনত্তকরণ; 

[২.৩.১] ইস্যযকৃত 

সিেপৈ; 

% ৮ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ তনর্ যোতরি সিয়ের িয়ে  নশল্প  

নিবন্ধি সিেপদৈর  ১০০% 

আদবেি নিষ্পনত্ত করা হদয়দে। 

[২.৪]  নবনিন্ন ধরদির সিেপৈ 

িবায়দির  আদবেি 

নিষ্পনত্তকরণ; 

[২.৪.১] নবায়িকৃত 

সিেপৈ ; 

% ৮ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ তনর্ যোতরি সিয়ের িয়ে  সকল 

ধরদির সিেপৈ িবায়দির 

১০০% আদবেি নিষ্পনত্ত করা 

হদয়দে।  

[২.৫]  প্রদেয় টিআর চালাি 

র্াচাইকরণ; 

[২.৫.১]  র্াচাই কৃত 

টিআর চালাি 

% ৬ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০%  টিআর চালাি র্াচাই  

করা হদে।  

[২.৬] নশল্প প্রনতিাি স্থাপদি 

মূলধিী র্ন্ত্রপানত আমোনির 

আদবেি নিষ্পনত্তকরণ; 

[২.৬.১] জারীকৃত 

অনুমনতপৈ; 

% ৬ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ নশল্প প্রনতিাি স্থাপদি মূলধিী 

র্ন্ত্রপানত আমোনির  ১০০% 

আদবেি নিষ্পনত্ত করা হদয়দে। 

 

 



3 

 

 

 

সসকশি  ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রানধকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পােি সূচক এবাং লক্ষ্যমাৈা 

 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পােি সূচদকর 

মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/ক্রাইদেনরয়া ২০১৬-২০১৭ 

(Target/ Criteria Value for fiscal year 

2016-17) 

অগ্রগতি 

অসাধারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম চলনত 

মাি 

চলনত 

মাদির 

নিদে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

[৩] রপ্তানি প্রবৃনি 

অজিদি সহায়তা 

করা 

৩ [৩.১] নবদেদশ অনুনিত 

প্রেশ িিী/দমলাদত বাাংলাদেশী 

পদের পনরনচনতর জন্য পে 

সপ্ররদণর আদবেি নিষ্পনত্তকরণ; 

[৩.১.১] জানরকৃত 

রপ্তানি পারনমে 

% ৩ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ নবদেদশ অনুনিত প্রেশ িিী/দমলাদত 

বাাংলাদেশী পদের পনরনচনতর জন্য 

পে সপ্ররদির ১০০% আদবেি 

নিষ্পনত্ত করা হদয়দে। 

[৪] মািবসম্পে 

উন্নয়ি 

২ [৪.১] নিবন্ধি ও িবায়ি কার্ িক্রম 

সম্পদকি েপ্তদরর কম িকতিা/ 

কম িচারীদের সদচতিতা 

বৃনিকরণ; 

[৪.১.১] প্রনশক্ষ্দণর 

সময় 

জিঘন্টা ২ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ৮০০ ৭০০ সর্ যয়িোট ২১৩৩ ঘন্টো প্রনশক্ষ্ণ  

সম্পন্ন হদয়দে।  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

েপ্তর/সাংস্থার আবনশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

(দমাে মাি-২০) 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ অগ্রগতি 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি স্যচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

PI) 

লক্ষ্যমাৈার মাি -২০১৬-১৭ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অনত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলনত মাি 

(Fair) 

চলনতমাদির 

নিদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েক্ষ্তার সদে বানষ িক 

কম িসম্পােি চুনি 

বাস্তবায়ি 

৬ ২০১৬-১৭ অর্ িবেদরর খসড়া বানষ িক 

কম িসম্পােি চুনি োনখল 

নিধ িানরত সময়সীমার মদধ্য খসড়া 

চুনি মন্ত্রণালয়/নবিাদগ োনখলকৃত 

তানরখ ১ ১৯ সম ২০১৬ ২২ সম 

২০১৬ 

২৪ সম 

২০১৬ 

২৫ সম 

২০১৬ 

২৬ সম 

২০১৬ 

১৫ জুন/২০১৬ ইং িোতরয়ে  খসড়া 

চুনি মন্ত্রণালয় োনখল করা হদয়দে।  

মাঠপর্ িাদয়র কার্ িালয়সমূদহর সদে 

২০১৬-১৭ অর্ িবেদরর বানষ িক 

কম িসম্পােি  চুনি স্বাক্ষ্র 

নিধ িানরত সময়সীমার মদধ্য চুনি 

স্বাক্ষ্নরত 

তানরখ ১ ২৬-৩০ জুি 

২০১৬ 

- - - - মাঠপর্ িাদয়র কার্ িালয়সমূদহর সদে 

২০১৬-১৭ অর্ িবেদরর বানষ িক 

কম িসম্পােি  চুনি স্বোক্ষর করা 

এখিও সম্ভব হয়নি। 

২০১৫-১৬ অর্ িবেদরর বানষ িক 

কম িসম্পােি চুনির মূল্যায়ি 

প্রনতদবেি োনখল 

নিধ িানরত তানরদখ মূল্যায়ি 

প্রনতদবেি োনখলকৃত 

সাংখ্যা ১ ১৪ জুলাই 

২০১৬ 

১৭ জুলাই 

২০১৬ 

১৮ জুলাই 

২০১৬ 

১৯ জুলাই 

২০১৬ 

২০ জুলাই 

২০১৬ 

১১/০৮/২০১৬ ইাং তানরদখ ২০১৫-

১৬ অর্ িবেদরর বানষ িক 

কম িসম্পােি চুনির মূল্যায়ি 

প্রনতদবেি োনখল করা হদয়দে।  

২০১৬-১৭ অর্ িবেদরর বানষ িক 

কম িসম্পােি চুনি বাস্তবায়ি 

পনরবীক্ষ্ণ 

ত্রৈমানসক প্রনতদবেি োনখলকৃত সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - এ পর্ িন্ত ০৩ টি প্রনতদবেি োনখল 

করা হদয়দে। 

২০১৬-১৭ অর্ িবেদরর বানষ িক 

কম িসম্পােি চুনির অধ িবানষ িক 

মূল্যায়ি প্রনতদবেি োনখল 

নিধ িানরত তানরদখ অধ িবানষ িক 

মূল্যায়ি প্রনতদবেি োনখলকৃত 

তানরখ ১ ২২ জানুয়ানর 

২০১৭ 

২৩ 

জানুয়ানর 

২০১৭ 

২৪ 

জানুয়ানর 

২০১৭ 

২৫ 

জানুয়ানর 

২০১৭ 

২৬ জানুয়ানর 

২০১৭ 

২৯/১২/২০১৬  তানরদখ অধ িবানষ িক 

মূল্যায়ি প্রনতদবেি োনখল করা 

হদয়দে। 

বানষ িক কম িসম্পােি চুনির সদে 

সাংনিষ্ট কম িকতিাদের প্রদণােিা প্রোি 

ত্রবদেনশক প্রনশক্ষ্দণ সপ্রনরত 

কম িকতিা 

সাংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - অন্যোন্য দপ্তর হয়ি এ সংক্রোন্ত িথ্য 

সংগ্রহপূর্ য  প্রয়েোজনীে ব্যর্স্থো 

গ্রহণ  োর্ যক্রি চলিোন।  

েক্ষ্তা ও ত্রিনতকতার 

উন্নয়ি 

৩ সরকানর কম িসম্পােি ব্যবস্থাপিা 

সাংক্রান্ত প্রনশক্ষ্ণসহ নবনিন্ন নবষদয় 

কম িকতিা/কম িচারীদের জন্য প্রনশক্ষ্ণ 

আদয়াজি 

প্রনশক্ষ্দণর সময় জিঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১(এক) জি কম িকতিা/কম িচারী গদড় 

৬৫ ঘন্টা কদর প্রনশক্ষ্ণ নিদয়দেি 

জাতীয় শুিাচার সকৌশল বাস্তবায়ি ২০১৬-১৭ অর্ িবেদরর শুিাচার 

বাস্তবায়ি কম িপনরকল্পিা এবাং 

বাস্তবায়ি পনরবীক্ষ্ণ কাঠাদমা 

প্রণীত ও োনখলকৃত 

তানরখ ১ ১৫ জুলাই 

২০১৬ 

৩১ জুলাই 

২০১৬ 

- - - ইয়িোিয়ে ২০১৬-১৭ অর্ িবেদরর 

শুিাচার বাস্তবায়ি কম িপনরকল্পিা 

প্রণয়ি করা হদয়দে 

নিধ িানরত সময়সীমার মদধ্য 

ত্রৈমানসক  পনরবীক্ষ্ণ প্রনতদবেি 

োনখলকৃত 

সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - ০৫/১০/২০১৬ ইং িোতরয়ে 

ত্রৈমানসক প্রনতদবেি োনখল করা 

হদয়দে। 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ অগ্রগতি 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি স্যচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

PI) 

লক্ষ্যমাৈার মাি -২০১৬-১৭ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অনত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলনত 

মাি 

(Fair) 

চলনতমাদির 

নিদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

তথ্য অনধকার ও 

স্বপ্রদণানেত তথ্য 

প্রকাশ বাস্তবায়ি 

২ তথ্য বাতায়ি হালিাগােকরণ তথ্য বাতায়ি হালিাগােকৃত % ১ প্রনত মাদসর ১ম 

সপ্তাহ 

প্রনত 

মাদসর ২য় 

সপ্তাহ 

প্রনত 

মাদসর ৩য় 

সপ্তাহ 

- - নিয়নমত হালিাগাে করা হদে 

 

বানষ িক প্রনতদবেি প্রণয়ি ও প্রকাশ বানষ িক প্রনতদবেি ওদয়বসাইদে 

প্রকানশত 

তানরখ ১ ১৫ অদটাবর ২৯ 

অদটাবর 

১৫ িদিম্বর ৩০ 

িদিম্বর 

১৫ নডদসম্বর ০২/১০/২০১৬ ইাং তানরদখ বানষ িক 

প্রনতদবেি প্রণয়ি ও প্রকাশ করা 

হদয়দে। 

কার্ িপিনত ও সসবার 

মাদিান্নয়ি 

৫ ই-ফাইনলাং পিনত প্রবতিি েপ্তর/সাংস্থায় ই-ফাইনলাং পিনত 

প্রবনতিত 

তানরখ ১ ২৮ সফব্রুয়ানর ৩০ মাচ ি ৩০ এনপ্রল ৩১ সম ২৯ জুি ১৫/১২/২০১৬ ইাং তানরখ হদত 

েপ্তদরর ১টি শাখায় ই-ফাইনলাং 

কার্ িক্রম চালু করা হদয়দে। 

নপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ি সাংনিষ্ট 

কম িচারীর নপআরএল, ছুটি িগোয়ি 

ও সপিশি মঞ্জুনরপৈ যুগপৎ জানর 

নিনিতকরণ 

নপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ি সাংনিষ্ট 

কম িচারীর নপআরএল, ছুটি িগোয়ি ও 

সপিশি মঞ্জুনরপৈ যুগপৎ জানরকৃত 

% ১ ১০০% ৯০% ৮০% - - ১০০%আদবেি র্র্াসমদয় নিষ্পনত্ত  

করা হদয়দে।  

 

সসবা প্রনক্রয়ায় উদ্ভাবি কার্ িক্রম 

বাস্তবায়ি 

েপ্তর/সাংস্থার কমপদক্ষ্ একটি 

অিলাইি সসবা চালুকৃত 

তানরখ ১ ৩১ নডদসম্বর ৩১ 

জানুয়ানর 

২৮ 

সফব্রুয়ানর 

- - ইয়িোিয়ে SOMS আওিোে 

SMS সোতভ যস চোলু  রো হদয়দে 

েপ্তর/সাংস্থার কমপদক্ষ্ ৩ টি 

সসবাপ্রনক্রয়া সহজীকৃত 

তানরখ ১ ৩১ নডদসম্বর ৩১ 

জানুয়ানর 

২৮ 

সফব্রুয়ানর 

- - ইয়িোিয়ে ১ টি সসবাপ্রনক্রয়া 

সহজীকরণ করা হদয়দে।  

অনিদর্াগ প্রনতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ি নিষ্পনত্তকৃত অনিদর্াগ % ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ৫০% ১০০%  আদবেি র্র্াসমদয় 

নিশ্পনত্ত করা হদয়দে।  

কম ি পনরদবশ উন্নয়ি ৩ অনফস িবি ও আনেিা পনরেন্ন 

রাখা 

নিধ িানরত সময়সীমার মদধ্য অনফস 

িবি ও আনেিা পনরেন্ন 

তানরখ ১ ৩০ িদিম্বর ৩১ 

নডদসম্বর 

৩১ 

জানুয়ানর 

- - নিয়নমত অনফস িবি ও আনেিা 

পনরেন্ন রাখা হদে।  

 

সসবা প্রতযাশী এবাং েশ িিার্ীদের জন্য 

েয়দলেসহ অদপক্ষ্াগার (waiting 

room)  এর ব্যবস্থা করা 

নিধ িানরত সময়সীমার মদধ্য সসবা 

প্রতযাশী এবাং েশ িিার্ীদের জন্য 

েয়দলেসহ অদপক্ষ্াগার  চালুকৃত 

তানরখ ১ ৩০ িদিম্বর ৩১ 

নডদসম্বর 

৩১ 

জানুয়ানর 

- - ইয়িোিয়ে সসবা প্রতযাশী এবাং 

েশ িিার্ীদের জন্য েয়দলেসহ 

অদপক্ষ্াগার এর ব্যবস্থা করা হদয়দে 

সসবার মাি সম্পদকি সসবাগ্রহীতাদের 

মতামত পনরবীক্ষ্দণর ব্যবস্থা চালু 

করা 

সসবার মাি সম্পদকি সসবাগ্রহীতাদের 

মতামত পনরবীক্ষ্দণর ব্যবস্থা চালুকৃত 

তানরখ ১ ৩০ িদিম্বর ৩১ 

নডদসম্বর 

৩১ 

জানুয়ানর 

- - সফসবুক/ইদমইল এবাং স্বশরীদর 

উপনস্থনতর মাধ্যদম নিয়নমত 

সসবাগ্রহীতাদের মতামত সিওয়া 

হদে 

আনর্ িক ব্যবস্থাপিার 

উন্নয়ি 

১ অনডে আপনত্ত নিষ্পনত্ত কার্ িক্রদমর 

উন্নয়ি 

বেদর অনডে আপনত্ত নিষ্পনত্তকৃত 

 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১৪ টি অনডে আপনত্তর মদধ্য ১০ টি 

আপনত্ত নিষ্পনতকৃত র্ার শতকরা 

হার ৭২%। 




